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g ^ovoročníposelstvl

Svätého otce

Na Hod Boží vánoční pŕednesl Svätý otec na svatopetrském náméstí
své vánoční poselstvi,které vyslechli nejen prítomní poutníci,ale
prostfednietvim rozhlasu a televize lidé na celám svété6Jan Pavel II*
mimo jiné oslávil chudobu svBFrantiška a znovu podékoval v|em,kteri
prišli 270fíjna do Assisi modlit se za mir* Ukazuj e*že kfealenství má
jen proátredek chudoby jako protiklad všem mocnostem,kteŕé plýtvají
nesmírnym bohatstvím a cennými zdroji na zbrojení vyvolávající apoka
lyptický strach ze zničení svéta|chďdoba,moc slabosti?modlitba a pôst
stojí proti svetu bohatství a násilío"P©slyšte všichni a pochopte :
Bôhv némž trvá každá véc,v némž žijeme,hýbeme se a jsme,vyvolil si tu
to zemi za svôj pŕíbytektxNarodil se v Betlémš,z lidských srdci si učinil prostor pro svá králoství«Což môžeme všechno toto ignorovst ne
bo znetvoŕit ?/ft00/Naopak - je treba až do korene zménit plén lidské
panovačnosti na zemi*/»«*/ Jen láska,která se učiní darem,môže proménit tváfnost naši planéty tím,že obráti mysl i srdce k myšlenkám bratrství a pokoje*"Své poselstvi zakončil pápež blahopráním v 52 jazy—
cích svéta a udšlil své,požehnání Urbi et Orbi,Méstm a svétu*
Novoroční poselstvi Jana Pavla II* ke Svetovému dni míru 1*1*1987
tlumočil kardoEtechegaray /?/,Predavším K Iustitia et Pax /= spravedlnost a mir/ 10*prosince 1986ôMá 20 straň a Vatikán je zaslai predse
du® vlád,hlavám státô,mezinárodním ©rganizacím a vedoucím pfedstavitelôm náboženských institucíoKlíče k trvalému míru jsou,podie papeže,
zejména^rozvoj a solidarita*Z toho plyne,že skutočný lidský rozvoj není myslitelnýbez vzájemné solidarityoSvätý otec pŕipomíná i Čtyfi
současné pálčivé svétové problémy ; zadluženost mnohá zemí,zvlášté
rozvojových,védeoká a technologická nerovnomérnost mezi štáty,závody
ve zbrojení a krize rodiny,z níž plynou vážné hrozby*Jan Pavel II*
dosudil také terorismus jako zlo a apeloval na teroristy,aby se vzda
li násilí,jímž se nikdy skutečné spravedlnosti nedosáhne*Svätý ©tec
odsoudil též ideológie,které hlásají nenávist a nedôvéru vôči jiným,
náboženskou nesnášenlivost a rozdélování lid3ké spoločnosti na zéjmo—
vé tŕídy*
2* 32*apoštolská cesta Jana P avla II*
/Pokračování 27*listopadu - l*prosince 1986/
Robertjna Tasmánii^; Pŕipomšl odpovédnost,kterou mají Kristovi učedníci
ve svété a za svlt*Církev žije ve svétš,i když se stále více šífí hŕích*
Pred násilím a útlakem se nestahuje do kostelô a neopouští své poslání hlásat evangelium a sloužit*K soužití rúzných kultur,což je aktuál
ni otázkou australské oblasti,Jan Pavel II, ŕekl ; "Evangelium bráni
a^upevnu^e vše,co je v každé kultufe dobré**«Cirkev se však musí postavit proti všemu,co se pfíčí evangeliu a dôstojnosti lidské osobnae ti***"
Pápež zdôraznil povolání véfících na budování církve0Pf*i návšteve
výcvikového stfediska,kd.e 360 mladých lidí získójvají odbornou kvaliíikaci umožnujíeí snáze najít práci,Svätý otec venoval pozornost sociálním otázkám,současné krizi a nezaméstnanosti«
Melbourne ;kde je živá ekumena,své první setkání vyhradil pápež modlit
bám s kresíany jiných vyznéní*Po pfivítání onglikánským biskupem zažehl
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pred katedrálou sv6pavla svíčku na znemení jednoty kŕesíanú*Od ní
byl zažehnut oheň na stadioné?kde jej čekalo státisícové shroroáždéní»Spolu se Svätým otcem stáli zde zástupci katolíkú,anglikánújpresbyteriánúypravoslavnýchjbaptistúykoptú, arménské církve a kvakerú»
V daláích dnech navštívil jednu typickou predméstskou farnost,promlu~
vil k studentúm a profesorom katolických ústavú,v katedrále svaPatráka
zdúraznil velikost a posvátnost knéžství0V ústavu pro ztroskotanee
života,vedeného společností sv*Vincence rozmlouvaj. s obyvateli bez ú—
časti novinárú»Navštívil také pristéhovalce. z Polska,Litvy,Ukrajiny,
Madarska a Československa»
V Deewinu v homilii pri mši sv0 ostré odsoudil rasismus a diskrimáina—
Clp
V Alice Springs se setkal s 5 ©00 zástupcú domorodých kmenúaPapež
vyslovľl~oEdiy^jejich kultúre,vyslechl jejich žádosti,vyzdvihl nezzištnfeu práci misionáŕú a odsoudil spáchané krivdy na domorodcích0Pak se
společné pomodlil Otčenáš v domorodém jazycea
V Adelaidé sloužil Svätý Otec pontifikální mši sv«za účasti 150 000
Ii3í7HSmílIi na texty 1*adventní nedele zakončil pápež výzvou ke společnému budování Božího kréloství v srdcích všech Australanú a vyzdvihl
skutečnost,že Austrálie často poskytovala útočišté obétem válek,revolu~
cí a útlaku«
Parth bylo poslední místo,které Svätý otec v Austrálii navštívileSetkání^na stadioné se účastnil i anglikánský biskup,židovský rabín a zástupci
ostatních vyznání*Ve své homilii mluvil Jan Pavel II o ocnrané manželství
a rodiny*V témže duchu se nešlo setkání papžeže se starými lidmi,které
žijí u malých sester chudých*Tyto osoby jsou prítéží konzumním rodinám,
proto je daly do tohoto útulku»
Po odletu z Austrálie se Svätý otec stavil na Seyshelských ostrovech
a do Sírna se vrátil l«,prosinceö
Význam a cenu této misjní cesty Jana Pavla II« zdúraznil kard^J*
Tomko,který papeže na ní doprovázelĎTaké biskup Škarvada?který se Svä
tým otcem v Austrálii nékolikrát koncelebroval rekl redaktoru vatikánského rozhlasuje to,co zažil, bylo néco jedinečné hi» Svätý otec
prišel do Austrálie skutočné jako prorok v starozákoním smyslu,tedy
jako ten,kdo mluví jménem BožímftPapežova návštéva znamenala duchovní
občerstvení a pro mnohé,nejen pro katolíky,jistý zpúsob setkání s bo
hém,ne jen tím,co Svätý otec ŕekl,ale i tím,co Svätý otec je«
3« Vatikán
Na audienci u Svätého otce. 22ôprosince členove kard«sboru a spolupra
covníci papeže. vyjádŕili Janu Pavlovi II*svá vánoční blahopráníaVe své
odpovšdi se pápež soustŕedil na den společných modliteb za mir v Assisi
27*ríjn!a0Vyzdvihl jej i jako ukážku katecheze otom,co znamená ekumena,
mezinárodní dialóg,jak jej doporučuje IloVaticanum*
+ + +
Mezinárodní katolická kancelár pro déti konala v prosinci svétový sjezd
v Símé*Ve své poselství pápež upozorňuje hlavné na hrozby a nástrahy
jímž jsou dnešní déti vystavený a na dúležitOdt Spoŕédaľléhô rodinného
prostredí pro vývoj dítéte»Je nutné zesílit a prohloubit vše.chny pasto
rační programy,pri nichž je dôležité vidét v dítéti znamení tajemství
života a svédka naši úcty k tomu tajemství®
4* + +
21»prosince na svatopetrském námestí požehnal Svätý otec sošky Ježiška,
které prinááely déti,aby je pak doma vložilý do jesliček«Svatý otec
je vybídl,aby mysleli na všechny déti svéta,zvlášté na ty,které néjak
trpí,na opušténé,na ty,které nemají potrebnou páči,na ty,které hladovéjíoVyzval je,aby prosily Ježiška za svét,ve kterém by déti nemusely
trpét®
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4»yšeobecný úmysl apoštolátu modlitby na méslc ledcn
Za jednotu Kristovy církvc
V predvečer své Smrti prožívá Kristus tragédii naše&o rozdélení
a modlí se : Moío8by všichni jedno byli"*Tím se obrácí ke kžesíanúm
všech dobo
Bez modlitby za jednotu by byla ekumena suchopárna a marná.Jen ona
oživuje nádeji a lásku
Nestačí se jen modlit,nestačí jen čekat všechno od Pána Boha a sám
neaélat nie«Je treba nalézt správnou cestu k oddéleným bratfím a
sestrám jiných vyznaní,zbavit se neduvéry,pŕezíravosti a zlony slnosti.
Je nutné se modlit i za jednotu ve vlastních radách,Go déláme pro
smíŕení,co pro dobrý vztah mezi duchovními a ostatními véžícími ?
Modlitba za jednotu obsahuje i modlitbu z@. jednotu rodiny,obsahuje
i modlitbu za vnitrní iednfctu nás samých,jednotu našeho života a Boží
vdle.Je treba být kresxanem nejen v kostele,ale i v životé,v rodiné,
zaméstnání,v každodenní práci.
Ekumena začíná usmížením človeka s Bohém,dále Človeka s človékem
a jen odtud lze dojít k usmíčení nás všech v jediné cirkvi.
Kdo toto hledá a uskutečňuje,získává otevŕenost ducha,srdce,rozu
mu a novou mladostiSmiŕením budeme moci pŕeméhat naši neschopnost
setkat se se svétem*
jní jimysl^apostolátu^modlitby^ns^mlsíc^leden
Za náboženskou svobodu v zemí ch, v nichž zákony a vládni politika
pžekážejí svobodné lidské činnosti
Cenzurovaný pastýřský list

Ordinári^Cech a Moravy vypracovali paôtýraký list k Roku Písma* Úžední
místa naŕídila jeho text upravit a proškrtat.Citujeme z obežníku
jednoho biskúpství;
”Je treba provést tyto zmény ;
1/ i\ie 1«, listé obežníku /str«4ó/odát»2,ŕádek l.škrtnout slova ;
" dnešní nedšlil*
2/ Na tomtéž listu, odstft2,ŕádek 14,škrtnout slova "Mél za sekou tri
cesty do Ríma»tri roky vézenl a mnoho dalšich útrap**'»
3/ Na tomtéž listu,oást*4,ŕódek 6„škrtnout slova : "budoucnost lidstva.
V rozbésnéné dobé IloSVoVálky upozornil pápež Pius XII. ne bíbíi jako
nar c'estu k záchranéoKdô jírxy mňže tylo rán.y lidské společnosti zahoj it
uzayira Syaty otec svou encykliku.neŽ ten.k némuz knize apoátolú pln
lásky a dflvéry voláme
4/ Na 2«listé obéžníku /str*47/ ŕádek 1« škrtnout slova "Aby i náš
národ pžispél a nahradit je slovy :Aby véMcí naŠeho národa pfrspén»«»

5/ Na tomtéž listé,odst«3 ŕádek l.škrtnout slova "Tato slova Pia XII
jsou ješté aktuálnejší a slovo "kdy" .Tento odstavec teciy začíná slo
vy "v dnešní dobá se svét zrnitá..<>"
6/ Na 3olisté obéžníku /str.48/ odst.2,žédek 2 škrtnout slova "Zúčastňuj
te se biblických hodin.čtete Písmo v rodinách«"0Véta tedy zní {""Vy*
uzij te~ času, abys.te' pocítili «0(J "
'
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6» Nase Anežka Pfemyslovna
Podie sdélení Otce kardinála Tomáška je kanonizační proces
bl»Anežky v záverečné fázi«Slávností svatoŕečení má byt uskutečnéno ješté v tomto roce«Sva&ý Otec je ochoten za tímto účelem pricestovat do ČSSR,štátni pŕedstavitelé se ješté nevyjadrili,ale zdá
se»že tuto moznost nevylučuj!«KardoTonášek se zmĺnil kladné o
reKonstrukci kláštera na Františku,i když bude využit k jiným,kulturním účelám«
7« Pri má i sv<, 21 o12
v obnoveném chrámu Panny Marie na Strahovš vyjadril otec kardolomášek svou vdéčnost za restauraci tohoto chrámu«Zároveň požédal
vládni úrady o povolení stavét nové kostely,zejména v husté zalidnéných čtvrtích«

také zdúrazniljže mnoho mladých lidí by se rádo zasvétilo Kristu
zvláštním zpúsobem?což je zvléšté téžké v zemích,kde takové rozhodnu
tí prináší neprizmvé náslečky»V promluvé neopomél rovnéž zdúraznit
duležitost zachovaní života,jak nenarozeného,tak starých a težce
nemocných lidí«
2*Qdyolaci rížení skupiny Dr«Fučíka
Dne 12«12el986 bylo u méstosoudu V Praze projednáno odovolání
proti rozsudku ohv«soudu pro Prahu 4 £ 28*5*1986»Odsouzení RHDr
Vladimír Fučík,C9c»,Kvetoslava Kuželová a Adolf Rázek /8,8 a 6
mesícú nepodm«/ se odvolali proti trestu,prokuratúra se odvolala
proti osvobozujícímu rozsudku ďalších dvou,ing*Václava Dvoŕáka a
Michala Holečka*
Predseda senátu JUDr«Jaroslav Novotnýípfísedící Jirí Krug a Alexandr Rudý«prokurátorka Paksová«Predseda vedl jednání s viditelnou
snahou po korektnosti0Prečetl text rozsudku a všech odvolání«Když^
nato prokurátorka dala dvéma osvobozeným otázkusproč se neporadili
s knézem ohledné nábožotiskovin,aby k tomu dostali souhlas,odpovédél ing0Dvofák s poukážem na to,jak dopadli jiní a M«Holeček,že by
se jisté knéz divil«K hlasitému projevu veselí pfivedla prokurátorka
téméŕ 50 prítomných divákú prohlášením,že u nás náboženská svoboda
není omezována»
Obhájce Dr«Fučíka,Dr«Chodéra po úvodních slovech predal soudu
dopis kard*Tomáška,v nichž háji svých pét diecézánú a žódá jejich
osvobození*Pfedseda prečetl nékolik vét a uložil dopis do spisíľu
Obhájece poukázal n a vto,že k duchovenské činnosti patrí výrazné kazatelství,k tomu je však oprávnén zvláší kvalifikovaný človék,ne
pouhý laik - na takového se nevztahují predpisy o cirkevní činnosti«
Výklad soudu loinstance byl contra logos /= proti smyslu/«Pak by mu
sel být odsouzen každý,kdo sdélí v kostele vyslechnuté kázaní druhým«
Obhájkyné A«Rázka,Dr«Pavlíková poukázala na Pakt o občanských a po
litických právech - Čl*180stanoví svobodu vyznání s omezením pouze
zákonem k ochrané verejné bezpečnosti,poŕódku,zdraví,morélky$
čl»19*svobodu projevu a to i tiskem«Darované devizi nechtél její
mandant odejmout štátu,jen čekal až bude k dostaní zaŕízení pro dúm,
prodlení je tedy nejvýše devízový prestupek*
Obhájece K«Kuželové,Dr*, Chudoba háji mandatku tím,že její činnost
nenaplňuje znaky trestného činu,který musí dosáhnout víc než ne
patrného stupné společenské nebezpečnosti,také po stránce subjektívni
neméla v úmyslu maŕit dozoro štátu nad církvemio0dvolává se na ústavní
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svobodu vyznáníäTu si nelze pŕedstvit bez náboženské literatúry«
Není-li^na trhujinusí^si ji véfící porídit sami^Nós štát garantuje
šírení informaci,čili i cirkevníchoSekretariát pro vecí cirkevní
si vyhradil právo^na šírení informací smernici,která však není zákonem a nebyla ani publikována, Čili je pro občany n ezáväzná Zákony
o cirkvich,vydané pred 37 lety ztratily své oprévnéní v praxi«
Názor kard*Tomáška,nejvyšší hlavy církve u nás,na rozpor mezi
vyhlašováním nábož«svobody a soudní praxi je nutno respektovat*
Obhájace M*Rolečka,Dra.Hulík ilustroval extenzívni výklad pojmu du—
chovenské činnosti privedením ad absurdum
duchovenskou činnost by
vykonával každý,kdo by jakkoliv prišel do styku s náboženským tiskem,
napr*jako redaktor,prodavač a pod*iiozmnožování náboženské literatúry
není zakázáno/^ebyl dokázán úmysl marit dozoro štátu nad církvemi«
NroFučík v závérečném slove pŕipomel z výpovedi v ruzynské väzbe
15«»4« 1985yže "naše zatčení je odrežem protináboženského boje vedeného
v tomto státéjCož je doloženo skutečností,že pri domovní prohlídce
mi byla odnata i bible,kterou jsem legálné koupil"*Dále upozornil
na pozoruhodná načasovaní tohoto procesu na týden?kdy si svet pripomíná 38«výročí vyhlášení Deklarace lidských práv a 20*výročí
podepsaní Paktu o polü a občanských právech*
A*Rázek,K,Kuželová a VoDvoŕák se hájili obdobné jako pri soudu I*
instance,R0Holeček v záveru citoval Večerní Prahu z 9oll*1986 t
"Naopak socialistická společnostyjak se otom v každodenním životé
pŕesvédčujeme,vynakládá maximálni úsilí pro zachování a další roz
šírení všech lidských práv*"K tomu dodal,že se domníváj,že náboženská
svoboda patrí mezi lidská práva stejné jako práva jiné«
Po krátke poradé predseda prednesl rozhodnutí : rozsudek obvodního
soudu se potvrzuje jeho odúvodnéní je správnéB

Arcibiskupství pražské
Sj,312/86 Ord.

V Praze ll«prosince 1986

Méstskému soudu Praha
Praha 2, Spálená 2
K rukám predsedy senátu,který provede odvolací
čížení proti DrflVladimíru Fučíkovi a spol*
Obracím se na Vás jako ten,kdo je odpovšdný za véčící,pokud jde
o jejicM duchovní život«Pét členu mé diecéze bylo pred soudem
28*5*1986 v souvislosti s náboženskou sxahakmi literatúrou*/« 0«/
Pne 12*prosince 1986 máte rozhodnout o jejich vine a trestu<>Ponév&dž
jde u nich o činnost náboženské povahy,mám povinnost se k tomu vy
jadrite
/& oo/Musím však vyjádŕit svúj zásadní nesouhlas s trestaním véčíeích
za činnost^která nejen není v rozporu se zákonem,ale naplnováním
práv zaručených ústavou ČSSR a mezinárodními dohodami o lidských právech0/o *c/
Dále je^treba uvážit že obétavá činnost takových vérících je vyvolána známýrn nedostatkem duchovní literatúry »Pro to je nutno souhlas.it
s jejich prohlášením/*,,/ že by svou energii obrátili jiným smérem,
kdyby katolická literatúra byla dostačující*
Mohu osobné dosvdčit jak škodlivé púsobín0restiž naši republiky

-
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rozpor mezi verejným prohlašováním náboženské svobody a faktickou
praxi,pokud jde o postup bezpe čnostní ch orgánú a scudu*/«.*«/
Když toto všechno vezmete v úv8hu,lze očekávat,že upustite od
uložených trestú«
/pečeí/

František,kard*Tomášek v«!?*
arcibiskup-metropolita
a prímas český

DrQVI„Fučík a spol,poslali otci kardinálovi Tomáškovi podékování
za jeho podporu,starostlivost a zá^em o soudní proces0Ujišíují jej,
že budou právo naživot podie víry i nadále uplatňovat a podie svých
sil se v životé pravdou víry hídit0K tomu prosí o jeho pomoc,
modlitbu a požehnání«Dopis byl datován 18.0prosince 1986

10»Ďalší prípady
Fodle sdčlení Keston College z 11*12» byl za své služby na železniční
stanici kde pracuje prepaden Augustin Navrátil šeati neznámými lidmi*
Musel být odvezen do nemocničního ošetreiiání*A*Navrátil byl 23*10*
propuštén z psy^iatriclcé léčebny témér po roční kampani vedené v
jehoj?rospčchaByl zatčen 11*11*1985 pro samozdatový list3ve kterém
obviňoval policii ze zavraždéní ing»Phemyslava Coufala,tajné vysvéceného knéze»Prátelé AoNavrátila se domnívají,že násilná akce je
zastaršovací práce úradú«
INFOC&H č e1« dále referuje o ;
-soudním phelíčení s Michalem Mrtvým dne 12*120phed kr,soudem v
Ostrave,které jednalo o odvolání prokurátorky a manželky obžalované«
ho*29»10*1986 byl M 0Mrtvému u obv*soudu v Olomouci uložen podmínéný
trest 13*méwícú*Soud vyhovel odvolání prokurátora,zrušil rozhodnutí
Ioinstance a vrátil celou véc k vyšetrení,zvlášté k vyhotovení zna
leckých posudkdt>M*Mrtvý byl dále ponechán ve vyšetrovací vazbé*
Trestná činnost mšla spočívat v rozšiŕování a rozmnožování prevažné
náboženských písemností*
«prípadu P*Jana Jaška,nar»1953,ordinal985 ,kaplan ve Svitavách,který
promítal ve svém byté véŕícím diapozitívy o interrupci a podával
výklad o postoji katolické církve k této otázce0StB jej proto podrobila 5ti hodinovému výslechu,phi kterém mu bylo vyhrožovéno,protože
prý diskúsi o potratech napadá československé zákony*Byl nucen vydaň
diapozitivy0Církevní tajemník Zámečník s Hradce Králové mu k 31*10*
1986 odňal štátni souhlas pro famost Svitavy,odúvodneno tím,že jeho
jednání- je v rozporu s ŕádným výkonem duchovenské služby„Po složitém
jednaní získal P ĎJaše.k st»souhlas pro farnost Bílice na Slovácku*
- prípadu Štefana Qerbece sfaráre z Jasenského,okr<> Rimavská Sobota*
Byl zatčen 4*2»1986 a obvinén z pohlavního zneužití nezl0chlapcu
cikánského púvodu ve veku asi 8-10 let*
Pro rozpory a protimluvy ve svedeckých výpovedí ho soudce Zoltán
Duša ^ropustil a za to byl pŕerazen na jiné místo*
ll«8*S„Gerbece v noci^odváží Stg^bez príkazu prokurátora,do Prahy
na sexuologické vyšetrení«Diagnóza znela: normálni osobnost bez deviace k détem*
28*110V Rira*Soboté zahájeno soudní jednání*Gerbec rozhodné poprel
obvinení*Pro nepŕítomnost soudního znalce jednání odročeno*
19 o12*vypovída}.i v odročeném jednání tri chlapci txxx cikánského
púvodu* Soudní znalec Dr»Juráš z psychiatr«, léčebny pak ty to výpovedi
charakterizuje tak,že jedna výpovéa muže být pravdivá,ale svédek pro-
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jevuje 'isilí poškodiť zámerné obžalovaného*Toto úsilí je patrné
i u dalšího ze svedčícich,tretífto výpovéč je naprosto névérohodná
protože svédek není duševne zdravý*
lóolol987 se má pokračovať ve výslechu dalších svédkú*
11oTúrečtí kŕes^ané
Článek se zabýva diskriminací kresíanu v Turecku*Zákon nepovoluje.
tisk bible^ale nezakuzije její dovoz0Ilustruje absurdní postup
turecké vlády proti 0,2 % Turkú kresťanského vyznání*Cilem vlády
je vyhladiť kresxanstv£«To je ukázáno na né^olika príkladech t
-pri volbe nového patriarchy má vláda právo veta^Vyšší klérus ne
maže cestovať do ciziny bez povolení vlády*
- od r*1961 nesmi už byt volená Ústrední rada arménsko-pravoslavných obcí,skládající se z laikú i duchovních*
- kostely nemající své.ľio duchovního správce zabírá štát*
- za posledních 10 let byly četné kostely odstránený z dúvodú
stavby cest a silnie a dosud nedošlo k odškodnéní ze strany štátu*
Novostavba kostela je sakázána i na vlastním pozemku»
-Existující kostely nemohou byt obnovený*nebot stavební prostredky
pŕesahující 13/í/ US dolarô podléhají povoleníôTo platí jen pro
kostely*
- soukromé školy "oficiálních menšin" už dávno nejsou autonómni*
prednostní právo pri višech rozhodnutí o vedení školy má mohamedán
sky zástupce ŕeditele*
12gK teológii osvobozeni
Článek JoZvéŕiny se zabývá problematikou teológie osvobozeni»
Určitá propaganda vyhlašuje pápežovo odsouzení a Kongegace pro
učení víry daleko radikálnéji než to Jan Pavel II»učinil/a zmĺnéná Kongregace^výhradami vúči nékterým výrokúm nékterých teologú osvobozeni«Čili nejedná se o odsouzení celé teológie*
Výhrady se týlcají výpújček vybraných z marxismu*Žádný z téchto teologú,podie Kolínského kardaHoffera,bývalého profesora socialogie,
neni sociolog ani ekonom a nikdo neŕekl co je "marxistická analýza
společnosti",jak rikají teologové osvobozeni0
Dále J*Zverina shrnuje stručné výhrady proti marxismu*
1*Marxismus obsahuje jistý druh ateismu*Ne k aieismu je a bude
jasné»Marxistický ateismus není vedecký*opírá se o staré teze a
nezná dost hluboko to?co popírá,je to materialismus praktický*použí
va útisku a násilí*Ano se týká stáxKk nékterých otázek,které kladeprijímáme je jako výzvu*
2»Marxistická ideológie obsahuje jistou antropológii*» NE se staví
proti materi al*monismu»Po jetí hmoty v marxismu a hmotné pojetí člove
ka je zastaralé a nesprávné«Pozhodující slovo mají príslušné vedy*
ne marxgideologiegMaterialodeterminismus popírá pravé po jetí lidské
svob ody«Marx ismus pŕijatelené nereší vzťah osoby a spolecnosti»
ANO muže být vysloveno tam,kde zňstane otevŕený dialógufkde bUÔe illedat a ne diktovať*
3 »Marxismus^obsahuje jistý mesianismus,Nl je namíreno proti dôsledné
mu immanentismu*vylučující vykoupení a posvédcení človeka trascedentálním jednáním Božím*Osvobozeni národnosti,rasové *ekonomické^politic
ké a sociologické není poslední a dostatečné*Je® však zahrnuto ve ví
re v Boha a jeho výzvé k obráčení srdeí*
Tedy ANO tam,kde jáé o skutečné osvobozeni a skutečnou spravedlnost*
Je to ANO osvobozeni z chudoby a vydédéní,ale také z nespravedlivé
dikriminace a utlačení »Toto ANO se týká i rozumných rsf&KEiRŽKfe eko
nomických reforem a potrebným zmenám strukturálním,jestliže však
nejsou diktovány abstrakcí,plynoucích ze shora odmítaných pozic*
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4o Marxismus užívá k dosažení svých cílú všech prostŕedkú,dovoluje
použit násilí a trídního boje*Kresíanští moralisté dŕíve pŕipouštéli pojem spravodlivé.války a užití násilí jako posledního zoufalého
prostŕedku k zjednání spravedlnosti,dnes se situace zménila do té
míry,že toto rešení odmítáme a vyslovujeme k této tézi radikálni NE*
Manipulace pravdou,lež,hrozby - a tím teror,násilí a války jsou
dnes neštéstím a ne ŕesením#Zkušenosti na celám svete toto odmítnutí
zdúvodnují*
I3i_Z£rávŕ
Francie
15*12*prohlásila myatx ministryné zdravotnictví p0Halzacová pri
zahájení sjezdu Národního výboru pro etické otázky,že vláda schvaluje návrh nékterých badatelú na zamezení pokusú s lidskými zárodky
geneticky zamenenými*
h edávne zssedání fran*biskupské konference v Lurdech se zabývalo
otázkami úlohy laikú v cirkvi,které jsou naléhavé i vzhledem k svč~
tovém biskupskému synodu 1987 v Šímé,který bude vénován úkolu a
poslání laikú v cirkvi a ve svčté<>Fr*biskupové ukázali na otázku
spoluúčasti laikú v cirkevní službé,nebo? klesá počet knéží^Dále
vyjádŕili nespokojenost s pojmem "laik"a mél by být lépe nahrazen
výrazem ”x#žžkx pokŕténí"«
INFOG č•1ovzpomíná,že pred 100 lety konvertoval ke katolictví slavný
francouzský básnik Paul Claudel*Stalo se to v Notre Dame pri nešporách,kdy byl Claudel náhle "zasažen do srdce a uveril jsem",jak sám
píše«.
Itálie
Knéz Agnostino,člen Misio-hnutí na obranu života vyzvání ve svém
farním kostele každé úterý y 15 hodin "hrany",nebot v místní pô
rodnici začínaj í v tuto hodinu provádét potrerty«Mnoho známých i
neznámych Italú jej v jeho činnosti podporuje«
ássiis
Kard.Nuwe charakterizoval AIDS jako morálni ČernobylePohroma v černobylu donútila svet,aby se zamyslel naddúsledky technického pokroku,
AIDS vede k úvahám o povaze vzájemnosti mezi lidmi^ktehí nastoupili
na nesprávnou cestu,jv tomto ohledu je tedy treba premýšlet zvlášté
o sexuálnich otázkach«
P ollko
Poprvé polská televize pŕenášela pulnoční m*i svckterou sloužil
Jan Pavel IIo ve svatopetrské bazilice*

Katol*týdeník Glas Končila poukazuje na obtíže brancú v jugoslávské
armádé,kterým je zakázána četba Písma,vlastnení kríže nebo svätého
obrázku«Glas Končila poukazuje na jugoslávskou ústavu,podie které ná
boženský život nepodléhá žádným omežením«
SSSR
♦—í
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Sovétské úrady zamítly žádost litevských biskupú,aby se mothli
účastnit r«1987 v Šime 600«výročí kresíanství na Litvé«Rovnéž úrady
zamítly žádost o navrácení xíxkxx katedrály ve Vilné cirkvi,které dnes
slouží jako umelecká galerie,dále chrám sv„Kazimíra,kde je nyní muzeum
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ateismu a chrám Královny míru v Klajpodé,který je od roku I960
koncertní siní0Vláda naopak pohrozila biskupúm, že vytrvají-ii
ve svých žádostech,budou oslavy v Litve zakázány a prípravná komise rozpustená«
Podie záp0agentúr básnik J'evtušenko napsal v Komsomolské pravde ,
že biblij parnátnik svetové kultury by mél vydávat sám štát a nikoli rozličná náboženská sdružení«
Gen0tajemník KS SSSR Gorbačov prohlásil,že je treba zesílit ateistic
kou propagandu a kritizoval ty funkcionáre strany hlásiči se ke
komunisrnu,ale zároveň se účastníci církevních obŕadú«
USA
Katolíkú je v USA 52,7 mil0tojo 22%^ z 235 mil0obyvatel a jsou
nejvétčí náboženskou skupinou v zemi0Na druhém místš jsou baptisté»
Klesá však počet kneží a konvertiti!» Počet krtí! a církevních snatkú
stoupá*,
Dále INFOC Č d « informuje o vydávéní biblí pro déti organizací
"Pomoc trpícím cirkvi” v NSR,které financuje Pápežské dílo misjního
détstvíjzájem o knéžská povolání v škandinávskych zemí^který stále
roste,o nové knize pro mládež "Malý kurs bible"jkterá v nákladu
20 000 výtiskú vyšla v Záhrebu a kterou pripravili kneží činní v
apoštolátu mezi mládeži a mládežnícky časopis Malý koncily o
púlnoční mši sv0 na vánoce v Betlémč a o návštévé kolínského arci
biskupa kard»Roffnera ve stredoamerických státech0Ten mél v Nikaragui rozhovory s pŕedstaviteli biskupské konferenci a s prezidentem
OrtegoUjpŕiôemž požádal o obnovení katolické vysílačky,kterou fi
nancovali némečtí katolície
- o + o -
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M , souhrn a výběr z Informací o cirkvi čel»/1987

Vétšina článku a zpráv tohoto Sumaria byle zkrácena a upravená«
Opis proveden bez vedomí vydavatelu Informací o cirkvi pro soukromou potŕebUpText neproše.1 jazykovou úpravou«
Vypušténo z INFQC Č.1.: úvodní modlitby kard0Ktchagaray
Maria Matka církve od Pavla VI»
článek Do Oruvaléma prišli mudrci«♦«KoRahnera
čl„Citoval jsem jen z Písma sv» od PoRotha
a nekteré citáty mezi jednotlivými články0
ú n o r
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